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WAKACJE BEZ SUSZY A EDUKACJA
KLIMATYCZNA - PODPISZ NASZĄ PETYCJĘ.

2019 rok był najcieplejszy w
historii pomiarów w Polsce.

Kampania trwa -
potrzebujemy Twojego
wsparcia! Zmiana klimatu
postępuje, a z niej wynikają
zmiany warunków naszego
życia. To przede wszystkim
od edukacji, którą
otrzymujemy w szkołach,
zależy, czy będziemy do
tych zmian przygotowane i
przygotowani, czy też
zderzymy się z nimi z
zaskoczenia, bez żadnych

narzędzi odpowiednich do
tego, by sprostać
wynikającym z nich
wyzwaniom. Jednym z
takich wyzwań jest
pogłębiający się problem
suszy. Z roku na rok staje
się on coraz bardziej
realny i coraz bardziej
dotyka polskie
społeczeństwo. Wysokie
temperatury powietrza,
duża liczba

dni słonecznych i niskie
opady atmosferyczne
wywołały w 2018 i 2019
roku długotrwałą suszę
rolniczą na terenie całej
Polski. W 2018 r. straty
dotknęły prawie 3,5 mln ha
obszarów rolnych i
wynosiły ponad 3,5 mld zł.
Na pomoc dla tych, którzy
zostali dotknięci suszą w
2018 roku, polski rząd
przeznaczył ponad 2 mld
złotych.        O.B.

Z kolei po suszy w 2019 r.
rolnicy złożyli ponad 353
tys. wniosków na łączną
kwotę 2,3
mld zł. Bezśnieżna, sucha i
ciepła zima uniemożliwia
odbudowę wilgoci w glebie,
dlatego problem ten może
się pogłębiać z każdym
rokiem. Zmiana średnich
temperatur powietrza jest
już czymś, czemu nie da się
zaprzeczyć. W czerwcu

2018 roku zanotowano
wzrost średniej temperatury
powietrza w Polsce o blisko
2,5°C (w porównaniu ze
średnią wieloletnią na
większości obszaru Polski).
W Polsce zachodniej wzrost
średniej temperatury
przekroczył ponad 3°C.
Globalnie, lipiec 2019 roku
okazał się najgorętszy w
historii globalnych
pomiarów temperatur. 
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#TakDlaEdukacjiKlimatycznej

Świadome
kwestii
klimatycznych
osoby
specjalizujące
się w rolnictwie
będą wiedziały,
że muszą tak
zarządzać
swoimi
uprawami, by te
były w stanie
przetrwać
przeciągający
się okres
suszy. 

Świadome

kwestii
klimatycznych
osoby
odpowiedzialne
za gospodarkę
wodną będą
szukały
nowych,
innowacyjnych
metod
kumulacji i
zarządzania
zasobami
wodnymi.
Pozbawione i
pozbawieni
szansy na
zdobycie
aktualnej,
rzetelnej

wiedzy,
zostaniemy
bezradne, a
wyniszczające
susze będą rok
po roku
powodować
coraz to
większe straty,
aż w końcu
zagrożą
bezpieczeństwu
żywieniowemu
w Polsce.
Dlatego nie
wahaj się i
podpisz petycję
za edukacją
klimatyczną!

Koniecznie
udostępnij ten
post, jeśli
sprawa klimatu i
przyrody nie
jest Ci obojętna.
Pomóż nam
osiągnąć
zamierzony cel
minimum 100
tysięcy
podpisów pod
petycją i dołącz
do niemal 35
tysięcy osób,
które już ją
podpisały!
Petycję
podpiszesz
wchodząc na
stronę: 

Kampania
prowadzona
jest wspólnie z 
WWF
Polska IKEA 
Global 
Compact
Network
Poland Polski
Klub 
Ekologiczny
Okręg
Mazowiecki
 i Onet

#TakDlaEdukacji
Klimatycznej
edukacja
klimatyczna.com

https://www.facebook.com/hashtag/takdlaedukacjiklimatycznej?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVy1GdbKq1xS6G5eJdCT_5F91Wxd68xatfWuWb7PTn-BNToV8RZebOgDCpnJwi4BG0iF4DzRYCJa0T9XGPKRh99PqJgVqqHH6U2tDxgGw3v-yC05lkW4zENzcZ6zz6Y0FfOFSvhh-9XMfQ4CxfvQoDd&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/WWFpl/?__cft__%5b0%5d=AZVy1GdbKq1xS6G5eJdCT_5F91Wxd68xatfWuWb7PTn-BNToV8RZebOgDCpnJwi4BG0iF4DzRYCJa0T9XGPKRh99PqJgVqqHH6U2tDxgGw3v-yC05lkW4zENzcZ6zz6Y0FfOFSvhh-9XMfQ4CxfvQoDd&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/IKEApl/?__cft__%5b0%5d=AZVy1GdbKq1xS6G5eJdCT_5F91Wxd68xatfWuWb7PTn-BNToV8RZebOgDCpnJwi4BG0iF4DzRYCJa0T9XGPKRh99PqJgVqqHH6U2tDxgGw3v-yC05lkW4zENzcZ6zz6Y0FfOFSvhh-9XMfQ4CxfvQoDd&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Global-Compact-Network-Poland-140940375957482/?__cft__%5b0%5d=AZVy1GdbKq1xS6G5eJdCT_5F91Wxd68xatfWuWb7PTn-BNToV8RZebOgDCpnJwi4BG0iF4DzRYCJa0T9XGPKRh99PqJgVqqHH6U2tDxgGw3v-yC05lkW4zENzcZ6zz6Y0FfOFSvhh-9XMfQ4CxfvQoDd&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Global-Compact-Network-Poland-140940375957482/?__cft__%5b0%5d=AZVy1GdbKq1xS6G5eJdCT_5F91Wxd68xatfWuWb7PTn-BNToV8RZebOgDCpnJwi4BG0iF4DzRYCJa0T9XGPKRh99PqJgVqqHH6U2tDxgGw3v-yC05lkW4zENzcZ6zz6Y0FfOFSvhh-9XMfQ4CxfvQoDd&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KlubEkologicznyMazowiecki/?__cft__%5b0%5d=AZVy1GdbKq1xS6G5eJdCT_5F91Wxd68xatfWuWb7PTn-BNToV8RZebOgDCpnJwi4BG0iF4DzRYCJa0T9XGPKRh99PqJgVqqHH6U2tDxgGw3v-yC05lkW4zENzcZ6zz6Y0FfOFSvhh-9XMfQ4CxfvQoDd&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KlubEkologicznyMazowiecki/?__cft__%5b0%5d=AZVy1GdbKq1xS6G5eJdCT_5F91Wxd68xatfWuWb7PTn-BNToV8RZebOgDCpnJwi4BG0iF4DzRYCJa0T9XGPKRh99PqJgVqqHH6U2tDxgGw3v-yC05lkW4zENzcZ6zz6Y0FfOFSvhh-9XMfQ4CxfvQoDd&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Onet/?__cft__%5b0%5d=AZVy1GdbKq1xS6G5eJdCT_5F91Wxd68xatfWuWb7PTn-BNToV8RZebOgDCpnJwi4BG0iF4DzRYCJa0T9XGPKRh99PqJgVqqHH6U2tDxgGw3v-yC05lkW4zENzcZ6zz6Y0FfOFSvhh-9XMfQ4CxfvQoDd&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/takdlaedukacjiklimatycznej?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVy1GdbKq1xS6G5eJdCT_5F91Wxd68xatfWuWb7PTn-BNToV8RZebOgDCpnJwi4BG0iF4DzRYCJa0T9XGPKRh99PqJgVqqHH6U2tDxgGw3v-yC05lkW4zENzcZ6zz6Y0FfOFSvhh-9XMfQ4CxfvQoDd&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/takdlaedukacjiklimatycznej?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVy1GdbKq1xS6G5eJdCT_5F91Wxd68xatfWuWb7PTn-BNToV8RZebOgDCpnJwi4BG0iF4DzRYCJa0T9XGPKRh99PqJgVqqHH6U2tDxgGw3v-yC05lkW4zENzcZ6zz6Y0FfOFSvhh-9XMfQ4CxfvQoDd&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fedukacjaklimatyczna.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR25oZF7pBV9CF0KMssSZ72HQT50wzt_mOkBSlhOL3IAjhHXPnjyziOj-Ts&h=AT16LevzxoRFoIZz0bEOj21K1Nz3IJmmGkjdB_4ag9d9OpOj79x070zbJz4FdR36MAJLPUVyWBMJQkKcq6BoDx356VYEFgS38iJjw07iv2St7b6tWkB6YilAbb4Ahi38zCdO&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2OGpU2oGt6aPNjegVq4DpJKfc-T9JKqkas9p0u1qsH_Zd-QLFUiBTQZLh17q7wn_lFJXj6gWV74jiJ911E3iynNaCuzRy1sxZOzAY3r4Zw8kxoZorPLZFhWzAjDUFYMeFH7URlHP73X1HyJyARkNbidOlS0ElnJVXX9Fi1NRnDWA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fedukacjaklimatyczna.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR25oZF7pBV9CF0KMssSZ72HQT50wzt_mOkBSlhOL3IAjhHXPnjyziOj-Ts&h=AT16LevzxoRFoIZz0bEOj21K1Nz3IJmmGkjdB_4ag9d9OpOj79x070zbJz4FdR36MAJLPUVyWBMJQkKcq6BoDx356VYEFgS38iJjw07iv2St7b6tWkB6YilAbb4Ahi38zCdO&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2OGpU2oGt6aPNjegVq4DpJKfc-T9JKqkas9p0u1qsH_Zd-QLFUiBTQZLh17q7wn_lFJXj6gWV74jiJ911E3iynNaCuzRy1sxZOzAY3r4Zw8kxoZorPLZFhWzAjDUFYMeFH7URlHP73X1HyJyARkNbidOlS0ElnJVXX9Fi1NRnDWA
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KRYZYS KLIMATYCZNY W SŁOIKU. PREZENT NA DZIEŃ DZIECKA
OD GAZ-SYSTEMU.
Część 1

Operator
Gazociągów
Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A.
ogłosił konkurs dla
dzieci i młodzieży,
który ma
przekonywać, że
gazociąg Baltic Pipe
jest przyjazny dla
środowiska. „To
cyniczny
greenwashing. Gaz
kopalny niszczy
klimat i przyszłość
naszych dzieci” –
odpowiadają
mieszkańcy Polski i
Danii, w tym MSK i
Rodzice dla klimatu -
Parents for Future
PL i proponują jako
alternatywę
challenge
facebookowy
#KryzysKlimatycznyWSłoiku.

W Dzień Dziecka
Gaz-System,
operator sieci
przesyłowych
odpowiedzialny za
budowę polskiej
części Baltic Pipe,
ogłosi wyniki
konkursu
adresowanego do
dzieci i młodzieży w
wieku 7-15 lat, który
ma „podkreślić bliski
związek gazociągu
Baltic Pipe z
dbałością o
środowisko”.
Zadanie konkursowe
polegało na
stworzeniu instalacji
„Las w słoiku”
nawiązującej do
spółki i gazociągu.
Organizatorami
konkursu “Zielony

Zawrót głowy Baltic
Pipe” są Gaz-
System oraz Polska
Press Grupa , czyli
grupa niedawno
przejęta przez PKN
ORLEN. 
Gaz ziemny, wbrew
narracji Gaz-
Systemu, nie jest
paliwem
ekologicznym.
Przypomnijmy, że
zdaniem IPCC
mediana emisji
gazów
cieplarnianych ze
spalania gazu
ziemnego jest o
jedynie 40%
mniejsza niż w
przypadku węgla.
Gaz ziemny
niewątpliwie nadal
jest

paliwem
wysokoemisyjnym,
od którego także
musimy odchodzić,
jeśli chcemy
dotrzymać tempa i
skali koniecznych
redukcji emisji. Nie
może być on więc
znaczącą częścią
miksu
energetycznego,
który ma być
niskoemisyjny, a
opieranie swojej
dekarbonizacji na
nim to prosta droga
do pogłębiania się
katastrofy
klimatycznej. Już
teraz dysponujemy i
dynamicznie
rozwijamy mniej
emisyjne alternatywy
dla stabilizacji

miksu
energetycznego.
Gaz ziemny nie jest
tu jedynym
rozwiązaniem, ani
tym bardziej
najlepszym. Od
paliw kopalnych
należy odchodzić
szybko i na masową
skalę, a nie zaklinać
rzeczywistość i
wymieniać jedne na
drugie. 
Wpływ gazu
kopalnego na klimat
nie ogranicza się do
emisji dwutlenku
węgla podczas jego
spalania. Równie
groźne są wycieki
metanu, głównego
składnika gazu
ziemnego, który jest
w perspektywie

najbliższych dekad
86 razy mocniejszym
gazem
cieplarnianym, niż
CO2. Metan ulatnia
się do atmosfery
między innymi na
etapie wydobycia i
transportu gazu.
Konkurs wywołał
oburzenie
mieszkańców Danii,
którzy od lat nie
zgadzają się na
budowę gazociągu
Baltic Pipe.
Przewidywany okres
eksploatacji tego
gazociągu wynosi 30
lat, co uzależnia
Danię i Polskę od
stałego korzystania z
gazu kopalnego i
znacznie przekracza
cele wskazywanie

przez ekspertów, by
zakończyć jego
wykorzystywanie
najpóźniej do 2035
roku, co
umożliwiłoby
osiągnięcie celu
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KRYZYS KLIMATYCZNY W SŁOIKU. PREZENT NA DZIEŃ DZIECKA
OD GAZ-SYSTEMU.
Część 2

Jak pokazał
najnowszy
raport IEA,
poszukiwanie i
otwieranie
nowych złóż
paliw kopalnych
powinno zostać
natychmiast
zakończone.
Tymczasem
polskie spółki
współpracują
między innymi z
norweskim
operatorem złóż
Equinor
(dawniej
Statoil), który
właśnie ogłosił,

że nie wierzy w
osiągnięcie celu
1,5°C i będzie
wydobywał
paliwa kopalne,
dopóki będą
opłacalne.
Gaz ziemny
niszczy klimat
prawie tak samo
jak węgiel, ale o
tym Gaz-System
milczy.
Cynicznie
wykorzystuje
dzieci i
młodzież, by
promować
projekt oparty o
paliwo kopalne,

który przyczyni
się do kryzysu
klimatycznego.
Innymi słowy,
pod pretekstem
obniżania emisji
i troski o
środowisko, dla
własnego,
krótkoterminowego
zysku okrada
młode
pokolenia z
szansy na
bezpieczną
przyszłość
wolną od
katastrofalnych
skutków zmiany
klimatu.

To oburzający
przykład
korporacyjnego
greenwashingu.
Gaz-System
funduje
wszystkim na
Dzień Dziecka
prezent w
postaci
katastrofy
klimatycznej.
Zamiast niego
proponujemy
spółce
challenge
facebookowy
„Kryzys
klimatyczny w
słoiku”,

który znacznie
lepiej, a przede
wszystkim
uczciwiej,
zobrazuje
rzeczywisty
wpływ gazu
kopalnego na
środowisko.
Zachęcamy
wszystkich, by
zrobili własne
“słoiki” i
publikowali
zdjęcia w social
mediach
używając
#KryzysKlimatycznyWSłoiku
oznaczając nas,
Gaz-System

i Polska Press,
czyli de facto
Orlen, kolejną
spółkę
paliwową.
S.S.
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